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Smlouva č.2016/I/3

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ D trH ř11ohy

uzavřená podle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ĺozpočtov'ých pĺavidlechuzemnich ĺozpočtu,
ve zněni pozdějších předpisů

mezi rĺže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad'Sánavou
zastoupené StaÍostou města Mgĺ. Maĺtinem I(adľnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáktí 404,257 41'TýnecnađSázavou
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okfesní pobočka v Příbĺami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359/0800

jako poskytovatel na stľaně jedné (dále jen,,posĘtovatel')

a

2. Studio 3 z.s. - divadlo, hudba, poezie
zastoupené Mgĺ. Teľezou I(adlecovou, ĺnístopředsedkyní spolku
se síďem Růžová 31,257 47 TýĺecnadSázavou
ĺČo: zzelsolg
platba v hotovosti

jako příjemce na stĺaně druhé (dále jen,,příiemce")

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v niže sjednané o7ši a příjemce Se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pľo něho z této smlouvy.

Dotace je ve smys\u zákona č. 320/2001 Sb.' o fĺnanční konttole ve veřejné spľávě
a o změně někteĺ:ých zákonů Qákon o finanční kontĺole) v platném znění, veřejnou
finanční podpotou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

1,.3 Neopĺávněné poažiti dotace na jný než sjednaný účel nebo zađtženĺ pĺostředků patiicích
poskytovateli je porušením tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtoyich pĺavidlechűzemĺĺch ĺozpočtu, v platném zněnl'.

Čhnek II.
Úč"l đot"""

1.2.

dopcľ

l]kl zĺnk
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2.2.

2.3.

2.1

3.2.

J.-)

Dotace je poskytovźna ýhradně za űčelem uvedeným v Pĺogľamu dotací na rok 2016,
Pĺogĺam 1, - na podporu pĺavidelĺré spoĺtovní a zájmové činnosti, na akce pĺo děti a
veřejnost, konkĺétně k účelu uvedeném v podľobném položkovém ĺozpočťu, kteý je
přílohou č. 1této smlouvy, kteĺého mźĺbýt dosaženo od okamžiku poskytnutí dotace do
31.12.2016.

Příjemce je povinen použit đotaci pouŻe kúčelu specifikovanému včl. II. odst. 2'1.
Poskytnuté flnančtĺ ptostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity
pouze v souladu s písemnou žá'đosĺpříjemce.

Z poskytnuté dotace neIze htadit zejména:
a) pokuty a sankce
b) splátky finančních závazků' a leasingové splátĘ
c) dary (s wýjimkou věcných cen v soutěžichpoÍádaných či spoĘořádaĺých příjemcem)
d) nespecifikované ,,ryđaje (tj. výdaje' kteĺé nelze účetně doložit)

Čhnek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec ĺad Sázavou jako poskytovatele dotace
na všech pĺopagačních mateĺiálech ke své činnosti, jakož i při všech veřejných
vystoupeních příj emce.

ozĺámlt poskytovateli změnu adľesy síďa a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li
k nim v době od jejího uzavÍeni do úplného vy'rlčtování dotace, a to nejpozději do 10-ti
dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plnit veškeĺé povinnosti stanovené obecně
závaznými pĺávními předpisy, tj. zejména za)ísĺt vešketá potřebná povolení příslušných
otgánl, státní spĺávy a samospĺávy, dođľžovat veškeĺé ĺelevantní obecně závazné právnl,
předpisy včetně pĺávních předpisů vydaných městem Týnec nadSázavou.

Čbnek IV.
Výše čeĺpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve vyši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc koľun
česĘch).

Celá dotace ve vyši 5 000 Kč (s[ovy: pět tisíc kotun česĘch) jeĄtá z tozpočtu města
Týnec nadSázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zastupltelstvu města Týnec nad' Sázavou dne
8.2.2016 usnesením č,. Zl$..ĺ20t6 / t0 / t3.

Dotace bude poskytnuta jednorázově foĺmou bezhotovostního bankovního převodu
naučet příjemce uvedený v záhlaví této smlour,7, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stĺanami.

V případě' že płíjemce použije finanční pľostředky v fozpoÍu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté ťnančnl pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit

4.1,.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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poskytovateli takové finanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|aví této smlouł7, a to nejpozději do 30 dnů od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vráceĺú.

Čbnek v.
Vyúčtování

5.1. Po ukončeni tealizace akce předloži pÍíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 15.'l'.2017, vyučtován.včetně stĺučného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

5.2. Vyúčtování bude pľovedeno foľmou kopií písemností majících ĺáIežitosti účetních
dokladů podle zv!áštntch práłvrĺch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
která byla z poskytnuté dotace uhrazena, včetně kopií {pisů z učtu příjemce
ptokazujícich p oužití dotace.

5.3. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čeĺpání dotace v souladu

se zákonem č. 563 /1'991, Sb', o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ClánekVI.
Časové užití dotace

6.1, Finanční ptostřeđky poskytnuté jako dotace v souladu S touto smlouvou jsou k použití
do 31.12.20L6.

ČbnekVII
KontÍola

7.1 Poskytovatel je vsouladu se zákonem č' 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné

spĺávě a o změně některych zákon'ű, ve zněĺú pozdějších předpisů, opĺávněn pľovádět
u příjemce kontĺolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodľžování
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontĺoly podle čl. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a zpĺáv, a to
po dobu 5 let, po kteĺou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
ě.563/1'991' Sb., o účetnicwí, vplatném znětí, uchovávat účetní záznamy a a učetsĺ
doklady.

Čhnek VIII.
Sankce

7.2.

8.1 Příjemce podpisem této smlouły beĺe na vědomí, že každé potušení povinností poďe
této smlouvy )e považováno za poľušení ĺozpočtové kázĺě ďe ustanoveru $ 22 zákona
č.250/2000 Sb., o ľozpočtorých pĺaviďech űzemĺích ĺozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů' a poskytovatel je opĺávněn požađovat úhradu odvodu za poĺrršení rczpočtové
kázně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zađĺžených pĺostředků'
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8.2

8.3

9.1

9.2.

9.3

9.4.

9.5

9.6.

Zaprodlent s odvodem za poĺušení ĺozpočtové kázně je příjemce povinen zap|aut penále
ve 1ýši 1 pĺomile z čásĘ odvodu za kažđý den pľodlení, nejqýše však do rýše tohoto
odvodu,

Poĺušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.1'. a 3.2. je považováno za méĺě
závažné poĺušení ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺaviđlech uzemních ĺozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V přípađě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod za poĺušení ĺozpočtové kázně ve ryši
10 o/o z poskytnuté dotace.

Clánek IX.
LaveÍecfla ustaÍrovenr

Yzájemná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě wýslovně neupĺavená se řídí
příslušnými pĺávními předpisy' ze1ména zákoĺem o ľozpočtowých pĺavidlech územních
ľozpočtů a občanským zákorll,kem.

Příjemce je povínen bez zbytečného odkladu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(fuzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případě přeměny příjemce piecházejí
práva a povinnosti z této smlouvy naptávĺího náStupce.

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
smlouvy související, kteń má' či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou infoĺmacem)',
kteĺé je poskytovatel povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na zá|dađě zákona
č. 1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím,ve znělĺpozdějších předpisů'

Příjemce beĺe na vědomí, že v pÍípadě zjištění závažných nedostatků pÍi reallzaci akce'
včetně nedodtžení teĺmínu odevzđání vyúčtování poskytovaných finančních pĺostředků,
je poskytovate| oprávněn r,7loučit v následujících dvou letech jeho žádosti o posĘtnutí
dotace z pĺostřeđku poskytovatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech' z nichź po jednom stejnopisu obdrží
každá ze smluvních stĺan.

Smluvní StÍany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto pĺávnímu jednán1 že si
smlouvu před jejím podpisem přečetly' ĺozumi 1í z s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavtraji svobodně avážĺě. Na důkaz rýše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

VT,ŕnci nadSázzvoudne /l s lĺłĺ V Týnci ĺzd,Sázavorr dne z1ĺ 3 aĺł

Mgĺ. Maĺtin I{adtnožka Mgĺ. Teľeza l{adlecová
místopředsedkyně

příjemce
1Ü Dlg

b-\ tZ-or

ĘĘffid

stafosta

poskytovatel

MEsTo TÝNEC NAD sÁZAv0t
K Náklí 404

257 4L Týnec nad Sázavou
-1-

. ĺruD-I9 3 - divadlo, |ĺáhą poczic-zr.
Adĺesa: Rů.žová 3l,1ýncc nad Słävou,257 4l

lČ, 2ź6 7' Ol9
E-mril : studio3-zs@scznm.o
ww'st rtdio3-zs,wcbnodąo
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